
Parashas Korah: Qui Facit Per Alium Facit Per Se

במדבר1

ּממוּנּו ממ ּמת ם  ֹממ ֵרר ֲהה וו ּמכ ם-- ְתת ול ֲהח ונ ְתב ּתת ם,  מא ֵרמ ּמכ ם  ּתל מתל י  ות ּתנ ּמשר  ֲהא ֵרשר  ֲהע ומ וה ּמאת- ֵראל  ְתשּתר ֵרנל י-י ְתב ֵראת  ֵרמ ְתקחּו  מת מכל י- ּמה ם,  ֵרל ֲהא ּתת  ומְתר ּתא ְתו ֵרבר,  וד ְתת מי ם  ְתלמו וה ּמאל-  ְתו
ֵרשר. ֲהע ומ וה ממ-ן- ֵרשר  ֲהע ומ ּתוק,  ְתל יק ומת  ּמת ם... ְתתרּו ות ְתנ ֵראל; ּו ְתשּתר ֵרנל י י ְתב ֵראת  ֵרמ ְתקחּו  מת ּמשר  ֲהא ּמכ ם,  ֵרתל י ֹמר ְתש ְתע ומ ֹמכל  ממ ּתוק,  ְתל יק ומת  ְתתרּו ּמת ם,  וא וג ם- ּתתמרל ימּו  ֵרכ-ן    

ֵרה-ן. ֹמכ וה ֹמר-ן  ֲהה וא ְתל ּתוק,  ְתל יק ומת  ְתתרּו ּמאת- ּממוּנּו  1ממ

קידושין2

  השתא בשלוחו מקדש בו מל יבעל יא אמר רב ל יוסף מצוהגמרא האל יש מקדש בו ובשלוחו האשה מתקדשת בה ובשלוחה … מתני'
בו ל יותר מבשלוחו כל י הא דרב ספרא מחרל יך רל ישא רבא מלח של יבוטא …

שלל יחות מנל-ן … אמר קרא את ם ג ם את ם [רש"ל י: כ-ן תרל ימו ג ם את ם והאל י ג ם ל יתל ירא הוא] לרבות את השלל יח …

 והא דתנ-ן השולח את הבעל ירה בל יד חרש שוטה וקט-ן פטור מדל ינל י אד ם וחל יל יב בדל ינל י שמל י ם של ילח בל יד פל יקח פל יקח חל יל יב ואמאל י
נל ימא שלוחו של אד ם כמותו שאנל י הת ם דאל י-ן שלל יח לדבר עבל ירה דאמרל ינ-ן דברל י הרב ודברל י תלמל יד דברל י מל י שומעל י ם …

 והא דתנל י האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש הוא חל יל יב ושולחל יו פטור שמאל י הזק-ן אומר משו ם חגל י הנבל יא שולחל יו חל יל יב שנא'
 אותו הרגת בחרב בנל י עמו-ן מאל י טעמל יה דשמאל י הזק-ן … ואל יבעל ית אל ימא לעול ם דרל יש ומאל י חל יל יב חל יל יב בדל ינל י שמל י ם מכלל דת"ק

2סבר אפל ילו מדל ינל י שמל י ם נמל י פטור אלא דל ינא רבה ודל ינא זוטא אל יכא בל ינל יל יהו ...

סמ"ע3

 דדברל י הרב ודברל י התלמל יד דברל י מל י שומעל י-ן ול יכול המשלח לומר סברתל י שלא ל ישמע לל י לעשותו לכך אל י-ןחוץ מלדבר עבירה. 
3המשלח חל יל יב אבל א ם אל י-ן השלל יח בר חל יובא לא של יל יך האל י טעמא:

רמ"א4

 המראה לחבל ירו לגנוב או שלחו לגנוב אל י-ן המשלח חל יל יב דאל י-ן שלל יח לדבר עבל ירה מל יהו א ם השלל יח אל ינו חל יל יב בר חל יובא ל י"א
4דהמשלח חל יל יב

5מל י ששלח שלל יח למסור א ם השלל יח מוחזק למסור חל יל יב

אור שמח5

 דבמצות כוונת תורה של יאכלו כל ל ישראל פסח או מצה ומרור וכל יו"ב, א ם כ-ן א ם ל יאכל אחד עבור חבל ירו הלא ל ימלא אחד
 כרל יסו עבור כל העול ם ול יתבטל מכוו-ן התורה שכל ל ישראל ל יאכלו בעצמ ם, וכ-ן סוכה שהמכוו-ן שכל ל ישראל ל ישבו בסוכות ולא
 אחד עבור כול ם, רק באופ-ן שהענל י-ן הוא של חבל ירו שפסחו נשחט לשמו והוא אוכל, וכ-ן קדושל י-ן לשמו נתקדשה פלונל ית וכל
 ל ישראל ל יהל יו לה-ן ג ם כ-ן נשל י ם, אמנ ם ברצל יחה וחלב וערוה צרל יך לחפש טעמל י ם לשלול השלל יחות משו ם דמכוו-ן התורה שכל
 ל ישראל לא ל יאכלו חלב וכל ל ישראל לא ל יבעלו ערוה והנפש לא ל יהרג, א ם כ-ן א ם עושה זה נגד מכוו-ן התורה על ל ידל י חבל ירו

 הרל י עבר על ל ידל י סל יבה על מכוו-ן התורה דהנפש נרצח והערוה נבעלה והחלב נאכל, לכ-ן סד"א דל יש שלל יח לדבר עבל ירה וכ-ן
6לשמאל י ברצל יחה ודוק כל י זה האמת בס"ד:

נתיבות המשפט6

 ל יש להסתפק בשוכר עדות שקר והעל יד לו א ם חל יל יב להחזל יר כשל יתבענו כמו בשוחד. ונראה דאל י-ן חל יל יב להחזל יר … בשוכר עדל י

.במדבר ל יח:כו-כח1
קל ידושל י-ן מא.-מג.2
סמ"ע סל ימ-ן קפ"ב ס"ק ב'.3
הגהת הרמ"א שלח-ן ערוך חו"מ שמח:ח.4
ש ם שפח:טו.5
.אור שמח רל יש הלכות שלוחל י-ן ושותפל י-ן6
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 שקר דלא כתב רחמנא ללאו על הלקל יחה רק שלא להעל יד שקר דמל י לאתנ-ן שנות-ן שכר בעד בל יאה אסורה שאל י-ן צרל יך להחזל יר
7… וזה ברור:

מערכי לב7

 על דבר שאלתו בנדו-ן שלל יח, שנשכר לחברו בשבל יל ענל י-ן העבל ירה שעשה השלל יח – הא ם ל יכול הוא לתבוע א ם שכל ירתו
מהמשלח?

 הנה, ודאל י שמוקצה הוא מ-ן הדעת לומר דהאל יסור שעושה השלל יח מתל ירו לקבל שכר בעד עברל יל ינותו, דהל יל ינו להוסל יף לאכול
 שו ם בשבל יל של יהא רל יחו נודף, וכבר ל ישבו רז"ל על מדוכה זו וקבעו  … שעלל ינו לגדור הדרך בעד העברל יל י-ן, לבל ל יפל יק שו ם

תועלת מעברל יל ינותו כדל י "שלא ל יהא חוטא נזכר".

 בעצמו מוטלת חובת הפרל ישה מקבלת תועלת-ממונל ית בעדעליו ולא רק שעלל ינו להפרל יש מזה את העברל יל י-ן, אלא שג ם 
8עברל יל ינותו ...

קידושין8

 רבל י-ן חסל ידא אזל יל לקדושל י לל יה אל יתתא לברל יה קל ידשה לנפשל יה והתנל יא מה שעשה עשול י אלא שנהג בו מנהג רמאות לא ל יהבוה
 נל יהלל יה אל יבעל י לל יה לאודועל י סבר אדהכל י והכל י אתא אל ינל יש אחרל ינא מקדש לה רבה בר בר חנה ל יהל יב לל יה זוזל י לרב אמר זבנה
 נל יהלל י להאל י ארעא אזל זבנה לנפשל יה והתנל יא מה שעשה עשול י אלא שנהג בו מנהג רמאות באגא דאלל ימל י הוה לל יה לרב נהגל י

9בל יה כבוד לרבה בר בר חנה לא נהגל י בל יה כבוד אל יבעל י לל יה לאודועל י סבר אדהכל י והכל י אתא אל ינל יש אחרל ינא זבל י-ן לה

חבל נחלתו9

 אד ם נתבקש לקנות מוצר מסול יל י ם לכמה אנשל י ם, ה ם לא צל יל ידו אותו במעות אלא סל יכמו אתו שא ם ל יקנה לה ם ה םשאלה 
 ל ישלמו לו את מחל יר המוצר. כאשר נל יגש לקנות את המוצר התברר לו שא ם ל יקנה שנל י מוצרל י ם ל יקבל את המוצר שלל ישל י בחצל י
 מחל יר. הוא החלל יט שאת אותו מוצר ל יקנה לעצמו הא ם מותר לו לל יטול את ההנחה לעצמו, או שהוא צרל יך להתחלק בה ע ם

אלו שהוא קונה ג ם עבור ם?

 שלל יח שקנה למשלחל י ם במעותל יו והוזל ילו עבורו מחמת הקנל יה הגדולה – אל ינו צרל יך לחלוק ברווח ע םמסקנה … תשובה 
10המשלחל י ם, אלא ל יכול לל יטול את כל הרווח לעצמו.

.נתל יבות המשפט סל ימ-ן ט' בל יאורל י ם ס"ק א'7
.מערכל י לב, תשובות סל ימ-ן קל י"ג8
קל ידושל י-ן נט.9

.חבל נחלתו ו:מז10
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